
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
Przedszkole Specjalne nr 249 w Warszawie  

STRONA 1 

PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 249 w Warszawie 
ul. Kobielska 5, 04-359 Warszawa 
 
telefon: 22 613-91-65 
faks: 22 613-91-65 
 
www.przedszkole249.pl 
email: p249@edu.um.warszawa.pl 
 
 

Znak postępowania: P249.26.03.2013 
 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

(zwana dalej „Specyfikacją”) 
 

1. Informacje o zamawiającym 
Przedszkole Specjalne Nr 249, zwana w dalszej części „zamawiającym” z siedzibą  
w Warszawie, ul. Kobielska 5, NIP 113-20-69-093, REGON: 012193805. 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwaną dalej „ustawą”, w trybie 
przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej 
równowartości kwoty 200.000 EURO. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywne przygotowywanie i dostawa posiłków dla 

Przedszkola Specjalnego Nr 249 w Warszawie – 2014 rok”. 
3.2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

główny przedmiot: 55.52.00.00-9. 
3.3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania w okresie 1 roku od udzielenia 

zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy zamówienia 
uzupełniającego, jednakże w wysokości nie większej niż 25% wartości zamówienia 
podstawowego. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej. Zamawiający 
nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3.4. Przedmiot zamówienia. 
 
55.52.40.00–9–usługi dostarczania posiłków dla szkół 
55.32.10.00-6 – usługi przygotowywania posiłków 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowywaniu i dostarczeniu 
posiłków standardowych oraz dietetycznych dla dzieci w wieku 3-8 lat do Przedszkola 
Specjalnego nr 249 w Warszawie, zgodnie z poniższym zestawieniem rodzajowym: 
- śniadanie, 
- obiad (dwudaniowy – zupa, II danie, napój), 
- podwieczorek. 
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Przewidywana liczba posiłków wynosi: 7072 sztuki każdego rodzaju posiłku. 
Zamawiający składa zamówienia ilościowe na poszczególne rodzaje posiłków. Podane 
ilości posiłków są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu., tzn. nie stanowią ostatecznego 
rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania 
roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji 
dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych 
spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo zmian ilościowych dostaw posiłków w przedmiocie zamówienia z zastrzeżeniem, 
iż wartość umowy nie ulegnie zmianie. 
 
Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen posiłków zawartych w ofercie wykonawcy  
w trakcie realizacji niniejszej umowy. Cena jednostkowa posiłków standardowych i 
dietetycznych będzie taka sama.   
 
Wykonawca zobowiązany jest, ze względu na rozliczanie kosztów przez Zamawiającego, 
na dołączanie do wystawianej faktury VAT na usługę stołówkową/catering dokumentu 
określającego podział kosztów na:  
- koszt surowców zużytych do przygotowania posiłków, 
- koszt przygotowania i dostawy posiłków (pozostałe koszty związane z realizacją 
zamówienia), 
z zastrzeżeniem, że koszt surowców zużytych do przygotowania posiłków stanowi 70% 
kosztów wykonania całej usługi, a koszt przygotowania i dostawy posiłków stanowi 30% 
kosztów wykonania całej usługi. Podział kosztów i cena zaoferowanych posiłków są stałe 
przez cały okres trwania umowy. 

 
3.5 Dostawy realizowane będą na podstawie bieżących zamówień składanych przez 

uprawnionego pracownika Zamawiającego (telefonicznie, pisemnie lub elektronicznie), 
wykonywanych z jednodniowym wyprzedzeniem (składanych do godziny 15:00), od 
poniedziałku do piątku. W zamówieniu określa się liczbę i rodzaj zamawianych posiłków 
tj. śniadań, obiadów i podwieczorków, a także ewentualne wymagania dietetyczne do 
ich przygotowania. 

3.6 Dostawy realizowane będą od poniedziałku do piątku: śniadania w godzinach 07:00-
07:30, obiady i podwieczorki w godzinach 11:00-11:30. Wykonawca sporządza  
i dostarcza posiłki samodzielnie i własnym transportem (bez udziału 
podwykonawców). 

3.7 Wykonawca będzie wnosił posiłki stanowiące przedmiot zamówienia do pomieszczeń 
wskazanych przez zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie w Warszawie przy 
ul. Kobielskiej 5. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt dostawy 
wkalkulowany w cenę posiłków objętych umową. 
 

3.8 Dostawa przedmiotu zamówienia wykonywana będzie środkami transportu 
spełniającymi wymogi sanitarne, zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.). 
Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się aktualnym zaświadczeniem 
lekarskim do celów sanitarno-epidemiologicznych, które okazują na każde żądanie 
zamawiającego. Posiłki dostarczane będą w dostosowanych do tego celu termoportach i 
pojemnikach GEN, gwarantujących utrzymanie temperatury dań gorących (zupa - min. 
75ºC, drugie danie – min. 65ºC, herbata – min. 80ºC, dania zimne - 4ºC do 15ºC) przez 
okres minimum 2 godzin od momentu dostawy. Wykonawca zobowiązuje się na własny 
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koszt do odbierania wraz z brudnymi termoportami i pojemnikami GEN odpadków 
organicznych pozostałych po posiłkach (na drugi dzień od dostawy) i zapewnienia 
stosownego pojemnika do tego celu. 

3.9 Oferowane produkty winne spełniać wymagania wymienione w obowiązujących 
przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności, a w szczególności: Ustawy  
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, 
poz. 914, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi oraz Ustawy z dnia 21 grudnia 
2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 
1577, z późn. zm.). Każdy produkt winien być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu 
zgodnie z normami systemu HACCP. 

3.10 Dostarczane produkty winny odpowiadać Polskim Normom oraz być zgodne z normami 
określonymi i obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej. Materiał opakowaniowy 
winien być dopuszczony do kontaktu z żywnością. Poszczególne rodzaje posiłków 
dostarczane są w pojemnikach zbiorczych, z zachowaniem rozdziału poszczególnych 
składników danego posiłku – Zamawiający we własnym zakresie nakłada i wydaje 
poszczególne rodzaje posiłków. Jakość produktów spożywczych, z których sporządzane 
są dostarczane posiłki, winna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla 
produktów pierwszego gatunku/klasy. Dostawca, na każde żądanie zamawiającego, 
zobowiązany jest przedstawić stosowne zaświadczenie właściwego lekarza weterynarii 
poświadczające badanie dostarczanego w posiłkach mięsa. 

3.11 Dostarczane posiłki będą świeże (sporządzone w dobie dostawy), pełnowartościowe, 
należytej jakości. Dostarczone posiłki muszą być zgodne z opisem zawartym w złożonej 
ofercie. Nie mogą być przygotowywane z półproduktów. 

3.12 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostarczanych produktów 
(ukryte, nie ukryte) i za uszkodzenia powstałe w wyniku ich transportu oraz zobowiązany 
jest do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym zakresie i na własny koszt. 

3.13 Wykonawca, najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem każdej dekady świadczenia 
dostawy, przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu propozycję jadłospisu, 
obejmującego skład i gramaturę poszczególnych dań. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo zmian w przedstawionym jadłospisie. Posiłki muszą być urozmaicone, smaczne  
i estetyczne, uwzględniające zapotrzebowanie na posiłki dietetyczne dla poszczególnych 
dzieci (np. bezglutenowe, bezmleczne, bez cukru, bez wołowiny, bez ryb, bez owoców 
itp.) oraz powinny być łatwe do rozdrobnienia (dzieci niepełnosprawne). Jadłospis musi 
być podpisany i opieczętowany przez osobę ze strony Wykonawcy posiadającą 
kwalifikacje zawodowe Dietetyka. 

3.14 Dietetykiem ze strony Wykonawcy jest osoba, która ukończyła policealną szkołę średnią  
i uzyskała dyplom dietetyka lub osoba, która ukończyła szkołę wyższą na kierunku lub  
w specjalności dietetyka realizującą w programie nauczania co najmniej treści 
kształcenia oraz liczbę godzin objęte podstawą programową kształcenia w zawodzie 
dietetyk i uzyskała tytuł licencjata lub magistra. Wykonawca, w przypadku zmiany osoby 
Dietetyka wskazanego w złożonej ofercie, musi uzyskać zgodę zamawiającego na taką 
zmianę, przedkładając zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające 
kwalifikacje zawodowe tej osoby. 

3.15 Świadczenie usług żywieniowych przez Wykonawcę (sporządzenie i dostawa posiłków) 
powinno być zgodne z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności  
i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.) oraz zaleceniami Głównego 
Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia  
i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnej 
żywności, z uwzględnieniem zaleceń dotyczących wyposażenia (stan techniczny  
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i sanitarny pomieszczeń oraz urządzeń), personelu (kwalifikacje i niezbędne badania 
lekarskie), cyklu produkcyjnego i jego poszczególnych etapów oraz w zakresie jakości 
usług. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli Wykonawcy w tym zakresie. 

3.16 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do Specyfikacji. 
 

 
4. Termin wykonania zamówienia: od dnia 2 stycznia 2014 r. (lub w przypadku nie 

rozstrzygnięcia procedury przetargowej przed tym terminem – od dnia zawarcia umowy) 
do dnia 31 grudnia 2014 r., lub do wyczerpania kwoty umowy.  
 

5. Warunki udziału w postępowaniu: 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone 
w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy. 
 

6. Oświadczenia i dokumenty, jakie wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie, forma 
dokumentów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu. 

6.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawców zostanie dokonana 
w oparciu o dokumenty, o których mowa w punkcie 6.2.1. - 6.2.5. Specyfikacji według 
zasady SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.  
Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia.  Zamawiający uzna za spełniony, ten 
warunek jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje należycie w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 3 usługi o łącznej wartości nie 
mniejszej 40 000,00 zł brutto i trwającej co najmniej 6 miesięcy każda, polegające na 
przygotowaniu i dostawie posiłków dla jednostek oświatowych (tj. przedszkola, oddziały 
przedszkolne, szkoły podstawowe, gimnazja). Przez każdą usługę należy rozumieć usługę 
wykonaną lub wykonywaną w ramach odrębnej umowy. Ocena spełniania przez 
wykonawców wyżej wymienionego warunku wg formuły spełnia -nie spełnia, polegać 
będzie na sprawdzeniu czy Wykonawca wśród wykazanych usług (w wykazie 
sporządzonym wg załącznika nr 4)  wykazał się min. trzema należycie wykonanymi 
usługami o wartości łącznej . 40 000,00 zł brutto.  
 

 
6.1.1.  Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Warunek ten 

zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 
jednym pojazdem do przewozu posiłków spełniającym i wymagania do przewozu 
żywności oraz wymogi sanitarno – epidemiologiczne. 

 
6.1.2. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający 

uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 
jedną osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe Dietetyka (osoba, która ukończyła 
policealną szkołę średnią i uzyskała dyplom dietetyka, lub osoba, która ukończyła szkołę 
wyższą na kierunku lub w specjalności dietetyka realizującą w programie nauczania co 
najmniej treści kształcenia oraz liczbę godzin objęte podstawą programową kształcenia 
w zawodzie dietetyk i uzyskała tytuł licencjata lub magistra). 

 
6.2. Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie: 
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- w celu potwierdzenia, że posiada uprawnienie do wykonywania określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy: 
6.2.1. Oświadczenie), Wykonawcy – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 2A do Specyfikacji) 
albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 2B do Specyfikacji 

6.2.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców, oraz załączonego dokumentu (dowodów) 
 potwierdzających, że te usługi zostały lub są wykonywane należycie – wzór 
dokumentu stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji. 

6.2.3. Wykaz narządzi dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia 
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykonawca 
wykaże, w załączniku nr 5 do Specyfikacji  że dysponuje co najmniej jednym 
pojazdem do przewozu posiłków spełniającym i wymagania do przewozu 
żywności oraz wymogi sanitarno – epidemiologiczne. W przypadku składania 
oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja może być 
złożona wspólnie.  

6.2.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  
w zakresie odpowiedzialności za sporządzanie jadłospisu (dietetyk),  
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz informacjami  
o podstawie dysponowania tymi osobami wraz z dokumentami 
poświadczającymi te kwalifikacje - wzór dokumentu stanowi załącznik nr 6 do 
Specyfikacji. Dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje przez wykazaną 
osobę, Wykonawca zobowiązany będzie okazać na etapie zawarcia umowy.  

6.2.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu  
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie 
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (załącznik nr 2A lub 2B do Specyfikacji). 

 
- oraz: 
6.2.6. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania 

wykonawcy Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 
Specyfikacji, 

6.2.7. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do 
reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba 
reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest 
wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwych dokumentach 
rejestrowych.  

6.3. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawców 
mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą. 
6.3.1. Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 
6.2.4. składa: 
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a) dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6.3.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 
6.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

6.4.  Forma dokumentów. 
6.4.1. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną 
do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego 
dokumentu (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być dokonane przez 
osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy). Powyższy zapis nie 
dotyczy pełnomocnictw, które muszą być przedłożone wyłącznie w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

6.4.2. Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej 
prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub 
notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. 

6.4.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania 
wykonawcy. 

6.4.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
poświadczenia za zgodność z oryginałem winien dokonać Pełnomocnik.  
 

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 
ust. 1 ustawy: 

7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (członkowie 
konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.  

7.2. W takim przypadku – oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 6.2.1 -6.2.6. 
Specyfikacji – wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 
są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika,  
o którym mowa w pkt. 7.1. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do 
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy.  

7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają 
(podpisane przez ustanowionego Pełnomocnika lub potwierdzone przez niego za 
zgodność z oryginałem): 
7.3.1. każdy z osobna – dokumenty wymienione w punkcie 6.2.4.; 
7.3.2. zamiast Oświadczenia Wykonawcy (6.2.1) wg zał. 2 A do SIWZ – Oświadczenie 

Pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
– wg załącznika 2 B do SIWZ;  

7.3.3. pełnomocnik podpisuje również pozostałe dokumenty wymagane w niniejszym 
postępowaniu. 
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8. Sposób porozumiewania się stron w niniejszym postępowaniu oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów: 

8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą pisemną, faksem lub 
elektronicznie. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
informacji faksem lub elektronicznie, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

8.2. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Przedszkole Specjalne Nr 249 
w Warszawie, ul. Kobielska 5, 04-359 Warszawa. 

8.3. Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu: 22 613-91-65.  
Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres: 
p249@edu.um.warszawa.pl 

8.4. Ofertę w postępowaniu można złożyć wyłącznie w formie pisemnej. 
 

9. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami (w sprawach dotyczących 
przedmiotu zamówienia oraz w sprawach formalnych):  

 Anna Dulińska, tel. 22 613-91-65. 
 

10. Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści Specyfikacji: 
Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia treści Specyfikacji, 
kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień na 
złożone pytania nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania 
ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji. O każdej ewentualnej zmianie zamawiający 
powiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, a także zamieści tę informację na stronie internetowej 
zamawiającego. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu 
niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści 
Specyfikacji. 
 

11. Wadium - w niniejszym zamówieniu wadium nie jest wymagane.  
 
12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - nie jest wymagane.  
 
13. Termin związania ofertą - składający ofertę pozostaje nią związany przez okres  

30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.  
 

14. Sposób przygotowania oferty: 
14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
14.2. Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały. 
14.3. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy. 
14.4. W Formularzu ofertowym wartości liczbowe należy wpisywać w każdej pozycji wyłącznie 

cyframi a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane także słownie (nie stosuje się 
wyrażenia „jw.” i równoważnych). 
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14.5. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega 
ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”. 
Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom 
niniejszego podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w 
art. 86 ust. 4 ustawy. 
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn.: Dz. U. z 2003 r. nr 153 
poz. 1503). 

14.6. Wykonawca powinien ponumerować każdą zapisaną stronę oferty oraz wpisać ilość 
stron w ”Formularzu Oferty”. 

14.7. Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.) 
w sposób uniemożliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie). 

14.8. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 
14.9. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje: 

 

 Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć) 
Przedszkole Specjalne Nr 249 w Warszawie 

Znak sprawy: P249.26.03.2013  
Oferta na: „Sukcesywne przygotowanie i dostawę posiłków dla 

Przedszkola Specjalnego Nr 249 w Warszawie – 2014 rok” 
Nie otwierać przed 19.12.2013 r. godz. 09:15 

 
15. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert: 
15.1. Termin i miejsce składania ofert: 

Oferty należy składać na adres: Przedszkole Specjalne Nr 249 w Warszawie,  
ul. Kobielska 5, 04-359 Warszawa, pokój „Sekretariat”, nie później niż do dnia 
19.12.2013 r. godz. 09:00. 
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 800 – 1500. Oferty złożone po 
terminie nie będą otwierane. Zostaną one zwrócone bez otwierania, po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

15.2. Termin i miejsce otwarcia ofert: 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.12.2013 r. o godz. 09:15 w budynku 
Przedszkola Specjalnego Nr 249 w Warszawie, ul. Kobielska 5, 04-359 Warszawa,  
w pokoju „Sekretariat”. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 
a także informacje dotyczące ceny. 

 
16. Sposób obliczenia ceny oferty: 
16.1.  Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w niniejszej Specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 
wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z umową i obowiązującymi przepisami 
wykonania przedmiotu zamówienia. 
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16.2. Ceny w ofercie (wyrażone w PLN) należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku, stosując zasadę opisaną w § 9 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 
25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (…), Dz. U. Nr 95, poz. 
798. 
Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu oferty ceny (brutto) we wskazanych 
w nim miejscach – ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów posiłków, łączne 
wartości zamówienia dla poszczególnych rodzajów posiłków oraz łączną wartość 
planowanego zamówienia. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że w ramach 
zaoferowanej ceny poszczególnych rodzajów posiłków, koszt surowców zużytych do 
przygotowania posiłków stanowi 70% kosztów wykonania całej usługi, a koszt 
przygotowania i dostawy posiłków stanowi 30% kosztów wykonania całej usługi. Podział 
kosztów i cena zaoferowanych posiłków są stałe przez cały okres trwania umowy. 

16.3. W przypadku wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia 
działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
jeśli to zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, 
zamawiający – wyłącznie dla celów porównania ofert – doliczy do podanej ceny podatek 
VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi.  

16.4. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia 
określonego w niniejszej Specyfikacji, w tym również wszelkie koszty towarzyszące 
wykonaniu, o których mowa we wzorze umowy i w Specyfikacji.  

16.5. Cena oferty winna uwzględniać wszelkie należne opłaty, w szczególności podatki – 
w tym podatek VAT, jeżeli Wykonawca jest podatnikiem tego podatku oraz wszelkie 
inne ewentualne obciążenia.  

16.6. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku 
realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 

 
 
17. Informacje dotyczące walut obcych: 
 Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych 

(PLN). 
 
18. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert: 
18.1. Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według kryterium: najniższa cena - 

100%. Cenę, przyjętą do oceny ofert, stanowić będzie łączna wartość planowanego 
zamówienia brutto. 

18.2. Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym 
wzorem: 
 
liczba punktów badanej oferty = (Amin  /A bad) x 100 , przy czym 1% to 1 pkt 

  gdzie: Amin – najniższa cena spośród badanych ofert 
Abad – cena oferty badanej. 

 
18.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów 

z zastrzeżeniem pkt. 16.4. Specyfikacji. 
 
19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
19.1. Ogłoszenie wyników postępowania – niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
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a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

oraz zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. a, na stronie internetowej oraz 
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

19.2. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy 
odrębnym pismem. 

19.3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy ci – przed zawarciem umowy  
z zamawiającym – są zobowiązani do przedłożenia zamawiającemu umowy określającej 
podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.  

 
20. Dodatkowe informacje: 
20.1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców. 
20.2. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać 

od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie złożenie w terminie 
określonym przez zamawiającego wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty. 

20.3. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz 
omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich 
wykonawców, którzy złożyli oferty. 
 

21. Zmiana oferty, wycofanie oferty: 
21.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem 

terminu do składania ofert.  
21.2. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi 

odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej Specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być 
oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta  
w pierwszej kolejności.  

21.3. Wycofania dokonuje się na wniosek wykonawcy złożony zamawiającemu 
z zastrzeżeniem pkt. 21.1., podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego 
reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru 
(ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem). Wykonawca ma prawo do żądania 
fizycznego zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert.  
 

22. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy - Wzór 
umowy stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji. 

 
23. Środki ochrony prawnej: 

Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia 
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy.  

 
24. Cena wydruku Specyfikacji wynosi: bez opłat za wydruk Specyfikacji. 
 
Wykaz załączników: 
1. Wzór umowy         zał. nr 1  
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2. Oświadczenie wykonawcy/Pełnomocnika    zał. nr 2 
3. Formularz oferty        zał. nr 3 
4. Wzór wykazu wykonanych usług/dostaw    zał. nr 4 
5. Wzór wykazu narzędzi       zał. nr 5  
6. Wzór wykazu osób       zał. nr 6 
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia     zał. nr 7 

 
 

 
 
SIWZ sporządzono:   SIWZ zatwierdzono: 
 
06.12.2013 r.   10.12.2013 r. 
 
Anna Dulińska   Dorota Puławska 
   Dyrektor 


